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Yeflil bitkilerin uygun dönemde, uygun
flekilde hasat edilerek havas›z ortamda fermantasyona u¤rat›larak (ekflitilerek) elde
edilen kaba yemlere silaj denir. Bu amaçla
en çok tercih edilen bitki m›s›rd›r.
Silaj›n Yararlar› Nelerdir:
Yeflil ve sulu yemlerin taze olarak bulunmad›¤› k›fl ve yaz aylar›nda hayvanlar›n severek tüketece¤i tek alternatif olup
ucuz bir yem kayna¤›d›r.
Karma yem maliyetini % 50-60 oran›nda azalt›r.
Silaj aç›lmad›kça uzun süre bozulmadan
saklanabilir.
Aç›kta, günefl alt›nda yeflil yemlerin kurutulmas› esnas›nda meydana gelen besin
maddeleri kayb› silajda en aza indirilir.
Kuru ot gibi yang›n tehlikesi yoktur.
Kurutulup saklamaya göre, birim hacimde daha fazla yem maddesinin depolanmas›n› mümkün k›lar. 1 m2’ de 600-1000 kg
yem depolanabilir. Ot depolama sorunu
ve masraflar›n› en aza indirir.
Taze olarak yedirildi¤inde, hayvanlarda
olumsuz etkilere neden olabilen baz› bitkilerin silaj yap›lmas›yla bu etkileri kaybolur.
Silaj yap›lan bitkiler, tazelik ve yumuflakl›klar›n› koruduklar› ve oluflan süt asidi
nedeniyle hofl bir koku ve lezzete sahip olduklar› için hayvanlar taraf›ndan sevilerek
yenilir.
Silaj için biçilen bitkiler içerisinde bulunan yabani ot tohumlar›n›n ço¤u çimlenme gücünü kaybeder.
Silo yemi, aç›lmad›kça uzun y›llar hiç
bir de¤er kayb›na u¤ramadan güvenle saklanabilir. Bu nedenle de k›tl›k y›llar›nda
kurtar›c› rol oynar.
K›fl aylar›nda hayvanlar›n en büyük vitamin kayna¤›n› oluflturur.
Yeflil yemlerin kurutulmas›n›n olanak
d›fl› oldu¤u ya¤›fll› bölge ve zamanlarda
yeflil yemlerden silaj yap›labilmesi nedeniyle, yem ve hayvansal ürün kayb›n›
önemli ölçüde önler.

Silaj nedir?

1) Kuru madde içeri¤i % 30-35 oran›nda
oldu¤u zaman m›s›r bitkisi hasat edilmelidir.
2) Silaj parça boyutu, teorik olarak 19
mm boyunda kesilmeli ve koçan da ifllenmelidir.
3) Silaj
çukuru en
k›sa sürede
doldurulmal›d›r. S›k›flt›rma ifllemi, s›cakl›¤›n düflürülmesi ve
proteinin
tahrip olmamas›
için elzemdir.
4) Doldurma ve
s›k›flt›rma
tamamland›¤›nda
üzeri plastik örtü ile
örtülmelidir.
5) Her
gün, silaj
verilece¤i
zaman kenar yüzeyden, en az
15 cm kesilmelidir.
Silolama s›ras›ndaki de¤ifliklikler:
Oksijenli (Aerob) Devre: Canl› bitki
oksijen tüketir ›s›, CO2 ve su oluflur. Aerob maya ve küfler ço¤al›r.
Oksijensiz (Anaerob) Devre : Aerob
maya ve küfler ölür, kolay çözünebilir
karbonhidratlardan laktik asit (%8-10) ,
asetik asit (%1.5-2) ve çok az bütirik asit
oluflur.
Sabit faz: pH 4-4.2’de durur ve baflka
fermentasyon olmaz, aç›lmadan y›llarca
(10-15) bozulmadan kal›r.
‹yi bir silaj›n özellikleri
∏ Koku: ‹yi bir silajda taze ve hofl bir
asit kokusu olmal› (flarabi bir koku)
∏ Tat: Tad› güzel olmal›, ac› ve keskin
olmamal›, hayvanlar severek tüketmelidir
∏ Renk: Zeytin yeflili veya kahverengimsi renk hakimdir, koyu kahve rengi
afl›r› ›s›nman›n göstergesidir, siyah renkli
silajlar çürümüfltür.
∏ pH: Silaj›n pH’s› 3.8-4.2 olmal›d›r.
∏ Bitkinin doku bütünlü¤ü: Bir örnek
görünümde olmal›. Bulamaç, çamurumsu

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

M›s›r silaj›n›n bileflimi
Bitki Bölümü Kuru Maddede, %
Yapraklar
15 - 25
Tah›l Tanesi
20 - 50
Koçan›
6 – 10
Kabuk
6–8
Sap
17 - 40

ve küflü bir görüntü olmamal›d›r.
Hayvanlar ne kadar silaj tüketir ?
Süt inekleri ve besi s›¤›rlar›: 15-30
kg/gün
Düveler: 10-15 kg/gün
Danalar: 5-10 kg/gün
Koyun ve keçiler: 4-6 kg/gün
Silaj›n kokusu süte geçer mi?
∏ Süt yabanc› kokulara son derece hassast›r.
∏ Günlük verilecek silaj ah›rda bekletilmemelidir.
∏ Silaj süt sa¤›m›ndan sonra ah›ra tafl›nmal› ve hayvanlara yedirilmelidir.
∏ Sa¤›m öncesi bir önceki ö¤ünde yemliklerde kalan silaj ah›rdan uzaklaflt›r›lmal›
ve ah›r havaland›r›lmal›d›r.
Silaj›n dezavantajlar›
∏ Özel ekipman ve silo ister, küçük çiftlikler için maliyeti art›r›r.
∏ Kuru yemlere göre 2-3 kat daha a¤›r
olmas›, ekipman olmad›¤› taktirde iflçili¤in artmas›na sebep olur.
∏ Vitamin D düzeyi kurutulmufl yemlere
göre daha azd›r.
∏ Baz› durumlarda katk› veya koruyucu
madde ilavesi gerekebilir.
Silaj yemlerle ilgili sorunlar ve nedenleri
Alkol kokusu: Mayalar›n, nem, iyi s›k›flt›rmama, yedirmede gecikmek
Bozuk süt kokusu: Bütirik asit üreten
bakteriler, nem, kolay çözünür karbonhidratlar ve laktik asit bakterileri
Sirke kokusu: Asetik asit, nem, kolay
çözünür karbonhidratlar ve laktik asit bakterileri
S›z›nt› su: Nem, silaj makinas›n›n b›çaklar›n›n kör olmas› veya afl›r› s›k›flt›rma
Silaj› hayvan›n tüketmemesi: Silaj›n
bozulmas›, çok yafl veya kuru silaj, küflerle bulaflma, zehirli tohumlar veya nitratlar
Küflü silaj: Yavafl doldurma, yedirmede geç
kalma, büyük parçalama, iyi s›k›flt›rmama.
M›s›r silaj›nda kararm›fl daneler: Büyük parçalama, iyi s›k›flt›rmama
M›s›r silaj›n›n sindirilebilirlik de¤eri bitki bölümüne göre en yüksekten düflü¤e
do¤ru afla¤›daki gibidir.
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fleklinde, ekonomik olmayan büyüklüklerde modern olmayan yöntemlerle yap›l›yor olmas›, kaliteli, ekonomik tar›msal ve hayvansal ürün elde etmeyi imkans›z k›ld›¤› gibi, sa¤l›kl› istatistik bilgi
toplanmas›na da olanak vermemektedir. Bütün bu
hususlar›n ötesinde süt üretimimizin üçte ikisinden fazlas› gibi çok büyük k›sm›n›n kay›t d›fl› olmas› AB ile tam üyelik sürecinde önümüzde çok
büyük bir problem olarak durmaktad›r.
Türkiye’de hayvanc›l›k son 40 y›lda yap›sal olarak önemli de¤ifliklikler göstermifltir. Bu de¤iflikler aras›nda özellikle hayvan say›s›ndaki önce art›fl sonra azal›fl fleklindeki dalgalanma ve hayvan
›rklar›nda, yerli ›rklardan kültür ›rklar›na do¤ru
yönelifli vurgulamak gerekir. Ayr›ca son y›llarda
hayvan say›s› olarak da, verim olarak da, Türkiye ortalamas›n›n çok üzerinde modern büyükbafl
hayvan çiftliklerinin kurulmaya bafllad›¤›n› görmekteyiz. Hayvanc›l›¤›m›zda görülen yap›sal de¤iflikli¤in sonucu olarak hayvan ürünleri üretimimiz miktar olarak art›fl gösterdi¤i gibi, kalite olarak da art›fl göstermektedir. Ancak bu art›fl yine
de yeterli de¤ildir. Hayvanc›l›¤›m›z ve hayvanc›l›¤a ba¤l› olarak süt üreticili¤inde geleneksel yetifltirme ve üretim yöntemleri halen geçerli olmakta rasyonel- modern yöntemler özellikle bilgi
ve sermaye eksikli¤i gibi nedenlerle uygulanamamaktad›r. TU‹K’in 2005 y›l› verilerine göre ülkemizde 25.304.325 adet koyun, 10.526.440 adet s›¤›r, 6.284.498 adet keçi ve 104.965 adet manda
bulunmaktad›r. Toplam hayvan varl›¤›m›z›n
Türkiye’de Hayvan Varl›¤› ve Süt Üretimi, (2005 y›l›)

Memeli canl›lar›n ve insano¤lunun do¤du¤u
günden itibaren uzunca bir süre tek besin kayna¤›
olan süt; insano¤lunun bütün yaflam› boyunca,
günlük diyetinde en önemli temel besin maddelerinden birisi olarak yer al›r. Ancak bu son derece
de¤erli besin maddesi ülkemizde geliflmifl ülkelerdeki kadar bol ve kaliteli üretilmedi¤i gibi, tüketiciye de sa¤l›kl› olarak ulaflt›r›lmas›nda birtak›m
sorunlar bulunmakt›r.
Ülkemizde süt üretiminin geliflmifl ülkelerin gerisinde olmas›n›n do¤al sonucu olarak ülkemizde
kifli bafl›na süt tüketimi de geliflmifl ülkelerin çok
gerisindedir. Ülkemizde süt üretiminin yetersiz
olmas› ve yüksek kalitede olmamas› sa¤l›kl› beslenmemizi etkiledi¤i kadar süt ve süt ürünleri
ihracat›m›z› da olumsuz yönde etkilemektedir.
Ülkemizde süt üretiminin geliflmifl ülkelerin gerisinde olmas›n›n bafll›ca sebepleri aras›nda hayvan varl›¤›m›z›n verimi düflük ›rklardan oluflmas›,
iflletmelerin ekonomik büyüklü¤ün alt›nda olmas›, baflta yem olmak üzere girdilerin pahal› olmas›, baz› hayvan hastal›klar›n›n hala ülkemizde ve
komflu ülkelerde varl›¤›n› sürdürmesi, kay›t d›fl›
üretim ve ticaret ile di¤er ekonomik nedenler ve
e¤itim gibi hususlar› saymak mümkündür.
Dünya standartlar›n›n üzerinde üretim yapan,
son teknolojiyi kullanan, modern süt tesislerinin
yan›s›ra dünyada Avustralya’dan sonra ikinci büyük organik süt s›¤›rc›l›¤› yat›r›m›n›n Türkiye’de
olmas›na karfl›n, ülkemizde tar›m ve hayvanc›l›¤›n çok önemli bir k›sm›n›n küçük aile iflletmeleri

%59’unu koyun olufltururken, hayvan varl›¤›m›zda s›¤›r oran› %24.6, keçi oran› %14.7, manda
oran› %0.2 ve at, kat›r, eflek, deve ve domuz gibi
di¤er hayvanlar›n oran› da %1.5’dir.
Ülkemizde hayvanc›l›k ve süt üreticili¤i halen
büyük ölçüde düflük verimli yerli ›rklarla yap›lmaktad›r. Ülkemizde toplam s›¤›r varl›¤›n›n
%14’ü kültür ›rk›, %37.4’ü melez ve %36.1’i yerli ›rklardan oluflmaktad›r. Sa¤›lan hayvanlar›n
%60.8’i koyun, %15.3’ü keçi, %23.6’s› s›¤›r ve
%0.3’ü ise mandad›r. Toplam süt üretimimizin
ise %8.2’si koyun, %2.5’i keçi, %88.6’s› s›¤›r ve
%0.8’i manda sütüdür. Süt üretimimiz 1960’l›
y›llarda 4.4 milyon ton civar›ndayken Tar›m Bakanl›¤›m›z›n 2006 y›l› öngörü rakamlar› itibariyle
10.645.778 tona % 142 oran›nda yükselirken,
hayvan bafl›na süt verimi de % 150 oran›nda art›fl
göstermifltir. Yine Tar›m Bakanl›¤›m›z›n 2006 y›l› öngörü rakamlar› itibariyle toplam süt arz›
11.588.550 tona (üretim + stoklar + ithalat) yük¥ Devam› 6. Sayfada
selmifltir.

Son yıllarda Türkiye’de sağlıklı ve dengeli beslenme bilincinin hızla yayılması
süt ve süt ürünlerine olan talebi sürekli ve hızlı bir biçimde arttırıyor.
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nüz yeflil iken hasat edilmeleri nedeniyle
arazinin erken boflalt›lmas›na ve di¤er
ürünlerin ekimine f›rsat tan›r.
Silaj›n yap›l›p sakland›¤› de¤iflik yap›lardaki tesislere silo denmektedir. Çiftçi
flartlar›nda en çok kullan›lan ve en ekonomik olan silolar, 2 veya 3 taraf› duvarla
çevrili tafl veya
betondan örtülü
hendek silolar
ve toprak zemin üzerine sap
saman serilip
örtü malzemesi
olarak plastik
örtü ve toprak
kullan›larak yap›lan yüzeysel
silolard›r.
Afla¤›daki
aflamalar, inekler için yüksek
kalitede silaj
yap›lmas›nda
anahtar noktalard›r:

Hastal›k yap›c› parazit ve arac›lar›n›n
yumurta ve larvalar› silaj yap›lmak suretiyle yok edilir.
Hayvanlar›n yeflil yem bitkileriyle beslenmelerinde süreklilik sa¤layarak verim
seviyesindeki dalgalanmalar› önler.
Silaj olarak de¤erlendirilecek bitkiler he-
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Hayvanc›l›k iflletmeleri de di¤er birçok
sektör gibi ekonomik temeller üzerine kurulmufltur. Dolay›s› ile iflletmemizin demirbafllar› olan hayvanlar›m›z›n yüksek
verimli olmas› ve gider maliyetlerimizin
de en düflük seviyede tutulmas› iflletmenin
sürdürülebilirli¤i için en temel hususlard›r.
Bilindi¤i gibi hayvanc›l›k iflletmelerinde
yem maliyetleri, giderler aras›nda en üst
s›rada yer almaktad›r. Maliyetlerin fazla
olmas›n›n yan› s›ra istenilen kalitede ve istenilen miktarda bulunmas› çok güç olan
kaba yemleri ihtiyac›m›z do¤rultusunda
stoklama zorunlulu¤u da bizim için s›k›nt›d›r. Bu s›k›nt›n›n temelinde stoklar›m›z›n
kalite ve miktarlar›n›n korunmas› yatmaktad›r. ‹flte tam bu noktalarda silaj dedi¤imiz yemlerin önemi ortaya ç›kmaktad›r.

Mısır silajının hayvancılıktaki yeri
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Subakut form:
π Cans›zl›k
π ‹fltah kayb›
π Belirgin körlük
π Kolik, kar›n a¤r›s›
π Kab›zl›¤› takiben ishal
Bütün vakalarda yukar›daki belirtilerin
hepsi görülmeyebilir. Baz› zehirlenmelerde
körlük veya sinirsel semptomlar tek belirtiler olabilir. Garip ve nedensiz bir körlük
veya sinirsel belirtiler ortaya ç›kt›¤›nda veteriner hekime baflvurmak önemlidir.

Teşhis:
Yukar›daki belirtiler flekillendi¤inde ve
kurflun kayna¤› var ise zehirlenmeden flüp-

helenilebilir, ancak sinirsel belirtiler veya
körlük listeriosis, ot tetanisi, A vitamini yetersizli¤i gibi hastal›klarla kar›flt›r›labilir.
Bu yüzden uygulamaya geçmeden önce veteriner hekime dan›flmak önemlidir.
Et ve süt tüketimi için beslenen hayvan-
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Bir çok vakan›n engellenmesinde düzgün
çöp ve at›k yönetimi ön plana ç›kmaktad›r.
Bu yöntem veteriner hekim ve tedavi masraflar›ndan daha etkili ve daha ekonomik
bir çözümdür. Önlem için en önemli alanlar ve yap›lmas› gerekenler aras›nda;
π Kulan›lm›fl motor ya¤lar› s›zd›rmayan
konteyn›rlara konulmal›d›r.
π Çöp ve at›klar hayvanlar taraf›ndan
kullan›lan alanlar ve eflyalardan uzak bir
yere konulmal›d›r.
π S›¤›rlar›n, at›klar›n depoland›¤› yerlere
girifline izin verilmemelidir. Tek bir depolama yeri birkaç yer olmas›ndan kontrol
aç›s›ndan önemlidir.
π Kullan›lm›fl araç pilleri uygun bir biçimde imha edilmeli ve çiftlik etraf›nda b›rak›lmamal›d›r.
π Kurflunlu boyalar kald›r›lmal›d›r, e¤er
bu mümkün de¤il ise s›¤›rlar›n boyal› alanlara girifli k›s›tlanmal› veya engellenmelidir.

Korunma:

Kurflun zehirlenmelerinde tedavi ekonomik bir yöntem de¤ildir. Belirtiler gözlemlendi¤inde tedavi için genelde geç kal›nm›flt›r. Hayvan›n kurtar›lmas› için tedavinin erken dönemde bafllat›lmas› gerekmektedir. Tedavi süreci karmafl›k, pahal› ve
uzun sürelidir. Bu da etkilenmifl hayvanlardan kurflunu h›zla uzaklaflt›rmak ve insan
g›das› olarak sunman›n etkili olmayaca¤›
anlam›na gelmektedir.

Tedavi:

larda, insan sa¤l›¤› aç›s›ndan kurflun kal›nt›s› aranmal›d›r.
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Çocukluk insan hayat›n›n en önemli evresi. Kiflilik flekillenmeye; dünya, hayat,
insanlar, iliflkiler hakk›ndaki alg›lar oluflmaya bafllar; ilerideki yaflam kalitesi için
temeller at›l›r. Yetiflkin karakterimiz asl›nda çocuklu¤umuzun bir aynas› olur. Her
anne baba için çocuklar›n› bir aile ortam›
içinde gerekli güven, sevgi ve sayg›yla büyütmek, fiziksel ve zihinsel aç›dan sa¤l›kl›
geliflimlerini sa¤layabilmek en önemli
amaçt›r. Ancak flartlar her zaman buna elveriflli olmaz. Bazen çocuklar çocukluklar›n› yaflayamadan bambaflka bir sürecin
içinde bulurlar kendilerini. T›pk› cezaevinde yaflamak zorunda kalan çocuklar gibi…
Günefle, çiçe¤e, böce¤e, oyunca¤a ve de
en önemlisi aileye hasret
çocuklar gibi…

Güneşe hasret
çocuklar

Türkiye’de, mahkum
anneleriyle birlikte cezaevinde yaflayan 0-6 yafl
grubunda 200’ü aflk›n çocuk bulunuyor. Çocuklar,
annelerinin mahkumiyetinin devam etmesi durumunda alt› yafl›n› doldurunca cezaevi yönetimi
taraf›ndan di¤er aile yak›nlar›na teslim ediliyor.
Bakacak kimseleri ol-

mayanlar Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvas›’na yönlendiriliyor. 0-6 yafl bedensel ve
zihinsel geliflim aç›s›ndan çok kritik bir
evre. Çocu¤un bu yafllarda iyi beslenmesi,
oyun oynamas›, belli konularda yönlendirilmesi gerekiyor. Cezaevi koflullar›nda
bunlar› sa¤lamak ise zor. Ancak son y›llarda cezaevi koflullar›n› iyilefltirmek için
at›lan ad›mlar, Takvim gibi bas›n organlar›n›n düzenledi¤i kampanyalar ve P›nar gibi flirketlerin bu kampanyalara gösterdi¤i
kat›l›m gelecek için umut vaat ediyor.
Takvim Gazetesi, Türkiye’nin lider g›da
kurulufllar›ndan P›nar’›n da aralar›nda oldu¤u pek çok flirketin deste¤ini alarak Günefle Hasret Çocuklar kampanyas› n› bafllatt›. Bak›rköy Kad›n Kapal›
Ceza ‹nfaz Kurumu’nda anneleriyle beraber bir mahkumiyet sürecinden geçen 39
çocu¤un yüzü bu kampanyayla biraz olsun güldü. Sa¤l›kl› nesillerin sa¤l›kl› beslenen çocuklardan oluflaca¤›n›
bilen P›nar, bir y›l süreyle bu
çocuklar›n tüm süt ihtiyac›n›
karfl›l›yor.

Herkesin
çocukları oldular

Cezaevindeki çocuklar›n
bebek bezinden mama, k›yafet, ayakkab›, süt ve oyunca-

Nas›l oynan›r?
K

areli metod defteri gibi karelere ayr›larak parsellenmifl bir alanda oynanan oyun. Bir çeflit bulmaca. Oyunun zorluk derecesine göre de¤isik ebatlarda olan
bu alanda her bir sat›r ve sütunda kaç karenin dolu olaca¤› o sat›r veya sütunun ba-
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flamak zorunda kalan 39 çocu¤a tek tek takdim edildi. Onlar kendilerine bir y›l süreyle
bakacak, ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flirketlerin de çocuklar› oldular. Cezaevindeki flenlikte koflup oynad›lar, flark›lara alk›fl tuttular. Düzenlenen törende kampanyaya kat›lan tüm flirketlerin yetkilileri ve P›nar Süt
Mamulleri Sanayi A.fi. ad›na flenlikte yer
alan Halkla ‹liflkiler Müdürü Mehmet Ayk›r›, Adalet Bakan› Mehmet fiahin’in elinden
teflekkür plaketini ald›.

fl›nda belirtilir. Örne¤in o sat›rda aral›ks›z
12 kare dolu ise sat›r›n bafl›nda sadece 12
yazar. Ancak her zaman sat›r veya sütunda
dolu olacak kareler bir sureklilik göstermeyebilir. Hatta genellikle gostermez. fiöyle
ki; 30 kareden olusan bir sat›r›n bafl›ndaki
10 ve 8 gibi say›lar o sat›rda s›ras› ile ve
sürekli olmak üzere 10 karenin ve 8 karenin dolu olaca¤› anlam›na gelir. Oyunun
amac› dolu olacak karelerin hangileri oldugunu, dolay›s› ile sat›r veya sütunda bofl
kalmas› gereken karelerin hangileri oldu¤u
saptamakt›r. Örnegin 20 kareden olusan bir
sat›rda 12 karenin dolu olaca¤› belirtilmisse o sat›r›n ortas›ndaki 4 karenin dolu olaca¤› anlafl›lmal›d›r. Bu da kesiflen kümeler
gibi düflünülebilir. Ancak yine 20 karelik
bir sat›r›n bafl›nda 8 yaz›yorsa dolu olmas›
gereken 8 karenin hangileri oldu¤unu saptamak için sütunlardan faydalanmak gerekecektir.
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¤a kadar pek çok fleye ihtiyac› var. Bu çocuklar için hediye almak gerçek bir flenlik.
Ve bu flenlik Temmuz ay›nda gerçe¤e dönüfltü.
Takvim Gazetesi’nin gerçeklefltirdi¤i
hummal› bir çal›flma sonucu bakanlar, milletvekilleri, flirketler, medya, çocuklar, mahkumlar, sanatç›lar, cezaevi yönetimi ve askerler Bak›rköy Kad›n Kapal› Ceza ‹nfaz
Kurumu’nda bir araya geldi. Pek çok farkl›
flirketten toplanan hediyeler cezaevinde ya-

Pınar, Güneşe Hasret Çocuklar kampanyası ile 39 çocuğun yüzünü güldürdü.

Kurşun zehirlenmesi Her şey çocuklar için

Kurflun zehirlenmesi s›¤›rlarda en s›k görülen kimyasal madde zehirlenmeleri aras›nda yeralmaktad›r. Bu zehirlenme genelde at, domuz, köpek gibi birçok hayvan türünde ortaya ç›kabilir. S›¤›rlarda en çok etkilenenler aras›nda buza¤›lar gelmektedir.
Kurflunun genel kayna¤› çöplerdir. Bu
çöpler aras›nda ›skartaya ç›kart›lm›fl ya¤
hazneleri, kullan›lmayan piller, at›lm›fl boya kutular› olarak say›labilir. Bir çok vakada s›¤›r ya¤›n tad›na ve kokusuna kap›larak
bu tür çöpleri direkt olarak yer. Buza¤›lar
bu tür çöplerle oynarken kurflunu vücutlar›na
almaktad›r. Kurflun borulardan geçen içme sular› da
zehirlenme kayna¤› olarak de¤erlendirilmelidir, ancak s›¤›rlar bu tür kurflun zehirlenmelerinden pek etkilenmezler.
Baz› kurflun madeni olan bölgelerde topra¤›n kurflun ihtiva etmesi ve yem hammaddelerin kurflunla bulafl›k hale gelmesi
de zehirlenme kayna¤› olarak kayda geçmektedir.

Klinik Belirtiler:
Belirtiler ›rklara göre farkl›l›k gösterir.
S›¤›rlarda belirtiler 3 farkl› forma ayr›l›r.
Akut formda belirtiler hemen flekillenirken,
kronik formda zamana yay›l›r. Subakut
form di¤er iki formun aras›nda sürede flekillenir.

Akut form:
π Ani ölüm
π Kas titremeleri
π A¤›zda köpürme
π Kolik, kar›n a¤r›s›
π Bafl s›k›flt›rma
π Belirgin körlük
π Agrasif davran›fl (özellikle olgunlarda)
π Yukar›daki belirtiler görüldükten sonra

mal›d›r.
Tedavi:
∑ Tedavi erken dönemde
baflland›¤› takdirde sonuç vermektedir.
∑ Hastal›k belirtilerinin görülmesinden 2 hafta sonra tedaviye bafllanmam›fl ise hayvan› kesime göndermek en
karl› ve ak›ll›ca çözüm olmaktad›r.
∑ Tedavi için bir veteriner
hekime baflvurulmal› ve uygulanacak antibiyotik tedavisi
veteriner hekim gözetiminde
yap›lmal›d›r.
Hastal›k ve tedavisi hayvan
için çok a¤r›l› ve stresli olmaktad›r. Çi¤neme güçlü¤ü
ve afl›r› salya görüldü¤ü anda
veteriner hekime dan›flmak ve
tedaviye bafllamak hayvan›n
daha az ac› çekmesine neden
olur.
Hastal›¤›n kemiksi bir hal
almas› durumunda tedaviye
bafllanmadan insani bir biçimde kesilmesi için kesimhaneye
gönderilmesi en uygun çözümler aras›nda yer al›r.

Sığırlarda odun dil
Odun dil, olgun s›¤›rda, a¤›z
bölgesinin yumuflak dokular›n›n s›n›rl› hastal›¤›d›r. Hastal›k, üst sindirim sisteminin
normal floras›nda bulunan A.
Lignieresii coccobacillus ad›
verilen bir bakteri taraf›ndan
oluflmaktad›r. Bu bakteri a¤›zda travma, sap saman ve çöp
batmas› sonucunda ortaya ç›kan s›yr›klar ile yumuflak dokulara girmektedir.
Hastal›k etkilenen bölümde,
çene alt›ndaki bölgesel lenf
yumrular›nda fliflme ile h›zl›
bir biçimde flekillenir. Klinik
bulgular aras›nda afl›r› salya
üretimi, çi¤neme güçlü¤ü ve
ifltahs›zl› say›labilir.

Klinik bulgular:
∑ Odun dil genellikle yumuflak dokularda flekillenir, nadir
vakalarda kemikte de flekillenebilir.
∑ Dil iltihab› sert, flifl ve ac›l› bir hal al›r
∑ Nodül ve ülserler flekillenebilir
∑ Hastal›k h›zl› bir flekilde
geliflir, a¤›zda salya, genellikle yem yememe ve su içememe ile bunlara ba¤l› olarak,
kondisyonda h›zl› bir düflme
flekillenir
∑ S›kl›kla olmamak ile birlikte baz› vakalarda burunda
flekillenen hastal›kta solunum
güçlü¤ü de yukar›daki belirtilerle birlikte görülür.
Kontrol ve korunma
yöntemleri:
∑ A¤›zdaki yumuflak dokuya batacak flekilde çöp
ve k›ym›k ihtiva eden,
kumlu silaj yemini hayvanlara vermekten kaç›n›lmal›d›r.
∑ Tok bir hayvanda belirtilerin görüldü¤ü andan itibaren tedaviye bafllanmal›
ve hayvan tedbir olarak sürüden ayr› bir yerde tutul-

∑ Mizaç: Yumuflak
huylu çal›flmas› kolay
›rklardand›r.
∑ Do¤um Kolayl›¤›:
Zor do¤umlardan kaynaklanan sa¤l›k problemleri azd›r.
∑ Ayak Bacak Yap›s›: ‹yi hareket yetene¤i ve güçlü, siyah
bacak yap›s›na sahiptir.
∑ Kolay Laktasyon:
‹nekler iyi kondüsyon
tutar, memeler üzerinde az stres oldu¤u için
sorunsuz sa¤›l›r.
∑ Protein: Yüksek,
kendili¤inden geliflen protein miktar› iyidir.
∑ Genel Sa¤l›k Durumu: Mastitise yakalanma
oran› düflüktür. Süt Atefli, Ketosiz gibi metabolik
hastal›klar›n nadiren görülmesi yeralmaktad›r.
Ayr›ca ‹sviçre Esmeri de¤iflik hava koflullar›na da
dayan›kl›l›¤› yüzünden de bir çok üretici taraf›ndan
tercih edilmektedir. S›cak hava koflullar›nda da dayan›kl›l›¤›n› kaybetmemektedir.
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SAYFA 3

P. G. : Sütünüzün de¤erlendirilmesini
anlat›r m›s›n›z?
K.T. : Biz kuruldu¤umuz 1998 y›l›ndan
bu yana P›nar Süt’e sütümüzü vermekteyiz. P›nar Süt kalite laboratuvar›nda sütümüzün günlük olarak somatik hücre, toplam bakteri, aflatoksin de¤erleri, kuru
madde ve ya¤ oranlar› ölçülmektedir. Bu
de¤erlerin internet ortam›nda iflletmemize
haftal›k ve ayl›k olarak aktar›lmas› yap›lmaktad›r. Burada sütte antibiyotik de¤erlerine bak›ld›¤›n› ve bu konuda iki iflletmenin de çok hassas oldu¤unu belirtmeden geçemeyece¤im. fiunu aç›kl›kla söyleyebilirim ki P›nar Süt bu konuda iflletme
olarak tamamen raftan al›p evine götürecek al›c›dan yana bir tutum içerisinde denetim yapmaktad›r.
P. G.: Dam›zl›k gebe düve sat›fl›n›z nas›l olacakt›r?
K.T : Biz Avflar olarak düvelerimizin
tek tek ah›rlarda de¤erlendirmesinden ziyade en az 25 lik gruplar halinde sat›fl›n›
planlamaktay›z. Böylece kardefl iflletmeler
zinciri oluflturarak sat›fl sonras›nda en az 2
do¤um nesli aflamas›nda o iflletmelere bak›m, besleme ve koruyucu hekimlik konusunda destek vererek onlarla beraber
yaflamak ve büyümek amac›nday›z.
P. G. : P›nar Gazetesi için de¤erlendirmeniz nedir?
K.T. : Ayn› sektörün insanlar›n› bir gazete yay›n›nda bir araya getirmek, yaz›l›
bir ortamda bilgi paylafl›m›n› gerçeklefltirmek, dertleri anlatmak ve çözümlerini
paylaflabilmek için P›nar Gazetesi’nin
önemi büyük. Ben zevkle ve önemseyerek
okuyorum.
P. G. :Türkiye’de süt sektörü ile ilgili
genel bir de¤erlendirme yapabilir misiniz?
K.T. : Ülkemizdeki süt sektörünü di¤er
bir çok sektörlerde oldu¤u gibi , ancak da-
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Bafltaraf› 1. Sayfada
Devlet Planlama Teflkilat›’n›n verilerine göre imalat sanayi içinde g›da sanayi,
üretim de¤erleri üzerinden %18 – 20 civar›nda bir paya sahiptir. Süt ve süt mamülleri üretimi ise g›da sanayi üretiminin
de¤er olarak % 9’unu, talebinin ise
%10’unu oluflturmaktad›r. Tar›m Bakanl›¤›m›z›n 2006 y›l› öngörü rakamlar›na
göre toplam süt üretimimiz 10.645.778
ton/y›l olup bu üretim rakam›n›n
%14.2’si (1.509.449 ton/y›l) içme sütü
olarak tüketilmifl, geriye kalan 9.136.328
tonu peynir, yo¤urt, tereya¤› gibi süt
ürünlerine ifllenmifltir. Süt ürünleri içerisinde en büyük kalemi %64’lük pay› ile
peynir oluflturmakta, peynirden sonra en
çok üretilen süt ürünü %21.3 ‘lük pay›
ile yo¤urt olmaktad›r. Bu da¤›l›m Türk
insan›n›n beslenmesinde yo¤urdun önemini göstermesi aç›s›ndan ilginçtir. Yo¤urttan sonra en çok üretilen süt ürünü
%13.1’lik pay› ile tereya¤› olmakta, tereya¤›n› 0.8’lik paylar› ile süt tozu ve dondurma takip etmektedir.
Bugün ülkemizde yaklafl›k 11 milyon
ton/y›l süt üretilmektedir. Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›, G›da Envanter Çal›flmalar›na göre Türkiye’de kapasitesi

1.000 ton/y›l üzerinde olan bir milyon
200 binden fazla iflletme vard›r. Yine,
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›m›z›n verilerine göre Türkiye’de üretilen sütün
%27’si büyük iflletmeler taraf›ndan
%33’ü orta ölçekli iflletmeler- kobi’ler
ve mand›ralar taraf›ndan ifllenmektedir.
Üretilen sütün %20’lik bölümü kaynakta, üretici taraf›ndan bizzat tüketilmekte
ve %20’si de sokak sütü olarak sat›lmaktad›r. Ancak Avrupa Birli¤i’nde durum çok daha farkl› olup, AB’nin 15
üyesinde üretilen sütün %95’i sanayide
ifllenmekte, bu oran yeni üye olan 10 ülkede %71’e düflmektedir. Ancak buna
ra¤men ülkemizde sanayide ifllenen süt
oran› halen, AB’de sanayide ifllenen süt
oran›na göre çok düflük kalmaktad›r.
(Sadece üretilen sütün %10’ u modern
yöntemlerle ifllenebilmektedir)
Sonuç olarak, dünyada sa¤l›k bilinci
h›zla geliflmekte olup, hükümetlerin sa¤l›kl› nesiller yetifltirme çal›flmalar›, günümüzde devlet politikalar› haline gelmifltir. Devletler bu konuda büyük çabalar
ve paralar harcamaktad›r. Bu çabalar her
geçen gün daha da h›z kazanmaktad›r.
Günümüz toplumlar›nda sa¤l›kl› ve dengeli beslenme bilincinin h›zla yay›lmas›-

‹smail Erkan Sar›saçl›
T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› ‹hracat› Gelifltirme Etüt
Merkezi Tar›m Dairesi fiube Müdürü

na ek olarak, çal›flan anne say›s›n›n artmas› nedeniyle bebek mamalar›na olan
talebin artmas›, günümüzde UHT süt gibi, so¤uk zincir gibi çeflitli yöntem ve
teknolojik imkanlarla süt ve süt ürünlerinin raf ömrünün uzat›lma imkan›n›n

do¤mufl olmas›, k›saca dünya üzerinde
refah düzeyinin ve sa¤l›k bilincinin yükseliyor olmas› gibi nedenlerle süt ve süt
ürünlerine olan talep sürekli ve h›zl› bir
biçimde artmaktad›r.
Ülkemizde süt üretimi ve kifli bafl›na
süt tüketimi geliflmifl ülkeler düzeyinde
olmamakla birlikte bir miktar süt ürünü
ihrac›t›m›z bulunmaktad›r. Süt ürünleri
ihrac›t›m›z y›ldan y›la art›fl göstermekte
olup, 2006 y›l›nda ilk defa süt ürünleri
ihracat›m›z, ithalat›m›z›n önüne geçmifl,
ilk defa süt ürünlerinde net ihracatç› konumuna gelinmifltir. Eritme peynirler en
çok ihraç etti¤imiz süt ürünüdür. Peynir
d›fl›nda peynir alt› suyu tozu, yo¤urt, süt
tozu ve dondurma gibi süt ürünleri de ihraç edilmektedir. ‹hracat›m›z Irak, Suudi
Arabistan, KKTC, Azerbaycan, Kuveyt,
BAE, Türkmenistan gibi ülkelere olup,
süt ürünleri ihracat›m›z› miktar, de¤er ve
ihraç pazar› say›s› bak›m›ndan bugünkü
seviyenin çok üzerine ç›kartma potansiyeli vard›r. Bu potansiyeli de¤erlendirebilmek için kaliteli, dünya standartlar›nda ve uygun maliyetli süt ürünleri üretimimizi art›rmam›z gerekmektedir.
Kaynak: Süt ve Süt Ürünleri D›fl Pazar
Araflt›rmas›-‹GEME

Türkiye’de süt ve süt ürünlerine talep art›yor

Simmental

Ayr›ca fazla deri ve k›sa tüylü özelli¤inden dolay›,
sineklerden di¤er ›rklara göre daha az rahats›z olurlar.
Ergin erkekler ortalama 1.100 ila 1.400 kg ergin
a¤›rl›¤a ve 150 ila 165 cm yüksekli¤e ulafl›rlar. Difliler ise 600 ila 900 kg ergin a¤›rl›k ve 138 ila 150 cm
yüksekli¤e ulaflmaktad›rlar.
Simmental Irk›n›n Avantajlar›:
∑ Kolay idare edilebilir.
∑ Mükemmel annelik yetene¤ine sahiptirler.
∑ Uzun ve yüksek fertilite oranlar› vard›r.
∑ ‹ki buza¤›lama aras› zaman k›sad›r.
∑ Erken olgunlu¤a eriflirler.
∑ Uzun ömürlü ve iyi büyüme oranlar› vard›r.

Buzağılara erken dönemde biçilen yonca
verilmesi, yoncada bulunan okzalik asit
seviyesinin fazla olmasından dolayı ishale
neden olmaktadır.

nefes alarak hayat›n› devam ettiren insanlar olmaktan ç›kart›l›p desteklenmesi gerekir. Yoksa gelecekte d›flar›dan et, süt, p›rasa, fasulye almak zorunda kalan bir ülke
haline döneriz diye endifle ediyorum.
P. G. : AB Uyum çal›flmalar›nda hangi
aflamadas›n›z, firman›zda yapt›¤›n›z iyilefltirme ve gelifltirme çal›flmalar›n›z nelerdir?
K.T. : Biz Avflar iflletmesi olarak kuruldu¤umuz günden bu yana kalite de¤erlendirmemizde hep AB standartlar›n› ve literatür de¤erlerini mukayese ederek geldik.
Bu iflin en bafl›nda somatik hücre say›m›z›n, toplam bakteri say›m›z›n AB standartlar›nda kabul edilebilir de¤erlerde olacak
flekilde prosedürlerimizi düzenledik. ‹flletmemizin do¤um, bak›m, besleme ah›r
konforu hususundaki faaliyetlerimizin süreçlerini, yurt d›fl›ndaki iflletme gezilerimizden edindi¤imiz izlenimler, yurt içi ve
yurt d›fl› e¤itim çal›flmalar›ndan ald›¤›m›z
bilgiler, sürekli iletiflim içerisinde oldu¤umuz üniversitelerin konusunda otorite olan
ö¤retim üyelerinin aktard›¤› bilgiler ›fl›¤›nda sürekli iyilefltirme faaliyeti içerisindeyiz. 1998 y›l›ndaki beslemede ana materyal olan yoncan›n, m›s›r slaj›n›n haz›rlanmas› süreçlerini kullanma sonuçlar› ve laboratuvar analizlerinden ald›¤›m›z enerji,
protein, kurumadde ve yararlanma de¤erlerine göre yap›lan iyilefltirmeler ile tamamen farkl› bir anlay›flla yap›yoruz. Buza¤›
beslemede, do¤uma haz›rlanan hayvanlar›n beslenmelerinde ald›¤›m›z sonuçlara
göre gelifltirdi¤imiz yöntemler ile 1998
y›ll›na göre farkl› yerde oldu¤umuzu zannediyorum. Ama flunu da biliyorum ki
geliflen teknikler ve materyallerdeki
yenilikler ile birlikte sürümüzden
beklentilerimiz de¤ifltikçe süreç
iyilefltirmelerimiz devam edecektir.

Buzağı beslemesinde, su ve buzağı başlangıç
yeminin kapları ayrı konulmalıdır. Yem ile su
birbirine karışırsa, buzağıların hem yem
hem de su alımı azalır.

ha yo¤un olarak üretimi ve kontrolü kay›t
ve denetim alt›nda olanlar ve olmayanlar
diye ay›rarak de¤erlendirmek gerekti¤ini
düflünüyorum.
Kay›t ve denetim alt›nda olan iflletmelerde elde edilecek sütün üretime haz›rlan›fl›,
depolan›fl› ve nakliyesi bilinçli bir flekilde
yap›l›r aflamaya gelmifltir. Ancak kay›t ve
denetim d›fl›nda kalan iflletmelerde halen
sa¤l›k aç›s›ndan sak›ncal› olabilecek ortam
ve hayvandan süt elde edilmeye çal›fl›lmaktad›r. So¤utma sistemine sahip
olmayan iflletmelerdeki bu sütleri ürüne
dönüfltürmeye çal›flan firmalar ise s›cak
havalarda karl›l›klar›n› ve sosyal
sorumluluklar›n› gözden geçirmek
zorunda kalmaktad›rlar. Havalar biraz serinlese de tafl›nan sütün iflleyinceye kadar
bozulmamas› için hesaplar yapmak zorundad›rlar. ‹flte denetim ve kayd› sa¤lam iflletmelerin nitelikli sütü elde ederek iflleyecek olan firmalara so¤uk zincirle nakline
kadar ki aflamalar›nda sa¤›m öncesi, sa¤›m
esnas› ve sa¤›m sonras›nda; malzeme,
enerji ve iflçilik giderleri olmaktad›r. Yani
kaliteye ulaflmak için bedel ödenmektedir.
Gerek ülke yöneticileri, gerekse çi¤ sütü
iflleyerek mamül yiyece¤e dönüfltüren iflletmeler bu bedele ortak olur. Destek verirlerse ülkemizdeki kay›t ve denetimi yap›lan süt sektörü daha ileri aflamalara gelecektir.
P. G. : Süt sektöründen beklentileriniz
nelerdir?
K.T. : Bir önceki sözlerimle bu soruyu
birlefltirmek istiyorum. Dünyan›n hiçbir
yerinde tar›m ve hayvanc›l›k sektörüne biliflim teknolojisi, ne metal sektörü veya
akl›n›za gelen herhangi bir üretim ve finans sektöründen daha karl› de¤ildir. En
az›ndan süreklilik aç›s›ndan böyledir. Baz›
zamanlar talep art›fl› ile rantsal karl›l›klar
olmufltur. Bu karl›l›klar hep geçicidir. Ülkemiz insan›n›n protein yönünden yeterli
beslenebilmesi için sektör insan›n›n zor
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Simmental Irk› , ‹sviçre’nin bat›s›nda bulunan Simmen Valley’den orijin almaktad›r.
Buradan neredeyse bütün Avrupa’ya yay›lm›flt›r. Simmentaller dünyan›n en iyi adabte olabilen
s›¤›r ›rklar› aras›nda yeralmaktad›r. Bu ›rk genelde eti
için üretilmektedir ancak baz› bölgelerde sütü de peynir yap›m›nda kullan›lmaktad›r.
Simmental ›rk› kolay do¤um özellikleri ile tan›n›rlar. Yavrular›n› kendilerini emzirirler. Uslu bir tabiata
sahip, iyi ebeveynlik özelli¤i tafl›yan, verimli bir ›rkt›r. Ot ile beslemede bile buza¤› 12 ayl›kken ergenli¤e ulaflmaktad›r.
Simmental ›rk› k›rsal alan veya geliflmifl çiftlik sistemlerine kadar her türlü koflula çok kolay uyum sa¤layabilir. Vücut özellikleri aras›nda iyi kas yap›s› ve
ya¤s›zl›k özelli¤i dikkat çekmektedir.
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P›nar Gazetesi : Avflar Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹flletmesi Müdürü Kamil Tabak,
iflletmenizin kuruluflunu, amac›n› anlat›p, ayn› zamanda k›saca tan›t›r m›s›n›z?
Kamil Tabak: Avflar Tar›m ve Hayvanc›l›k ‹flletmesi 1998 y›l›nda faaliyete geçmifl bir iflletmedir. ‹flletmemiz 1998 y›l›nda Danimarka’dan 350 adet mavi pedigrili
gebe düve ithal etmifltir. Bugüne kadar iflletmeye ülke içinden hiç hayvan kar›flt›r›lmam›fl tamamen ithal edilen hayvanlardan
üretilerek kapasitesi tamamlanm›flt›r. Bu
iflletme 800’ü sa¤mal olmak üzere toplam
1.200 hayvan varl›¤› bar›nd›racak kapasitede fiziki yap›lanmas› olan bir iflletmedir.
‹flletmenin kurulufl amac› ülke hayvanc›l›¤›na genetik kapasitesi yüksek gebe düve
üretmek, bu faaliyetin yan›nda AB standartlar›nda süt üretmek ve do¤an erkek
varl›¤›n› besleyerek kaliteli et üretmektir.
P. G. : ‹flletmenizdeki süt üretimi prosedüründen bahseder misiniz?
K.T : ‹flletmemizde 2x16 paralel sistem
diye tan›mlanan 32 bafll›kl› sa¤›m ünitesi
ile sa¤›m yap›lmaktad›r. Sa¤›mhanemizde
ifli sadece hijyenik ortamda sa¤›m yapmakla görevlendirilmifl olan; süt kalite de¤erleri, meme yap›s› ve hijyen konusunda
e¤itim alm›fl vardiya ile çal›flan bir ekip
taraf›ndan sa¤›m yap›lmaktad›r. Sa¤›m ifllemi; sa¤›m öncesi haz›rl›k, meme ve süt
de¤erlendirmesi için ön sa¤›m, sa¤›m ifllemi ve sa¤›m sonras› memenin korunmas›
için yap›lan ifllemleri içeren bir süreç ile
yap›lmaktad›r. Sa¤›m ünitesinden ve bu
üniteye ba¤l› bilgi ifllem merkezinden hayvan baz›nda ve grup olarak süt verimlerinde eksilmeler ve art›fllar günlük veriler halinde al›narak sa¤l›k ve verimlilik boyutunda de¤erlendirilmektedir. Sa¤›m
ünitesinin temizlik ve hijyeni herhangi bir
sapmaya izin vermeyen yaz›l› prosedürlere
göre yap›lmaktad›r.
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En eski s›¤›r ›rklar›ndan
biri olan ‹sviçre Esmeri, ‹sviçre orijinli ve süt-et-ifl için
kullan›lan bir s›¤›r ›rk›d›r.
‹ri, etli ve yavafl geliflen bir
›rk olup, renkleri aç›k kahverengi, griden koyu kahverengiye de¤iflmektedir.
Bu ›rk ilk olarak Amerika’ya 1869 y›l›nda sütçü
›rk olarak gelmifltir. Dünyada Holstein ›rk›ndan sonra
süt verimi en fazla olan sütçü s›¤›r ›rk›d›r. (yaklafl›k
olarak 9.000 kg/laktasyon).
‹sviçre Esmeri’nin sütü %4
ya¤ ve %3,5 protein oran›
ile peynir üretimi için tercih
edilen süt özelli¤ini tafl›maktad›r.
Dayan›kl›, güçlü ve uzun ömürlü olmas› nedeniyle
birçok peynir üreticisi taraf›ndan tercih edilmektedir.
Holstein ›rklar› ile çapraz birlefltirme sonras›nda yüksek süt verimli, ayak bacak yap›s› kuvvetli yavrular elde edilmifltir.
‹sviçre Esmerinin avantajlar› aras›nda;
∑ Uzun Ömürlülük: Yer de¤ifltirme giderlerini düflürür.

İsviçre Esmeri (Montofon, Brown Swiss) Kardeş işletmeler zinciri
oluşturmak istiyoruz
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Baz› hayvanlar›n günlük su ihtiyac›
Tür
litre / gün

S›¤›r, 2 yafl›nda
40
25
‹nek, kuruda
‹nek, laktasyonda 25 + süt miktar› x 4
4
Koyun
Koyun, laktasyonda
6
Keçi
5-10
At
40-50
20-25
Tavuk ( 100 )
Hindi ( 100 )
40-60

Su kalitesinin önemi

Su kalitesi, tüketimi do¤rudan do¤ruya
etkiler. Haliyle hayvan›n yem tüketiminin,
verimlili¤ini ve sa¤l›¤›n› etkiler. Su kalitesini etkileyen faktörleri lezzet, mikrobiyolojik durum, sertlik, tuzluluk, toksit elementler, nitrat ve nitrit ile pestisitler’dir.
Suyun lezzeti: Tüm canl›larda oldu¤u
gibi gelir hayvanlar›nda da suyun lezzetli
oluflu hayvan›n su ve yem tüketimini artt›r›r. Sonuçta hayvan sa¤l›kl› ve verimli
olur.
Suyun lezzetini de tuzluluk, koku, bakteri, demir, bak›r ve di¤er mineraller etkiler.
Laktasyondaki hayvanlar›n süt üretimi
özellikle su tüketimi ile iliflkindir. Örne¤in
süt ineklerinin tüketti¤i her litre suda toplam eriyebilir madde miktar› 4300 mg/litre’den daha az olmal›d›r. Bu miktar›n›n
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mg/litre
5.0
0.2
0.05
1.0
1.0
0.5
2.0
0.1
0.001
1.0
100.0
10.0
0.1
25.0
0.05

Normal suda toplam çözünebilir madde
(tuz) mitar›, 1000 mg/litre olmal›d›r. Sudaki yüksek saliniteyi (çözünen baz› minareller) genellikle kalsiyum, magnezyum,
sodyum ve bikarbonat, klor yada sülfat
fleklinde elemanlar oluflturur.
S›¤›rlar 2.500 mg/litre miktar›nda çözünen tuz içeren suya tolerans gösterebilirler. Gelir hayvanlar›n içme sular›ndaki
toplam çözünebilir madde madde miktar›;
1000 Sorun yok.
1000 – 2999 Hafif ishal, sa¤l›k ve performans etkilenmez .
3000 – 4999 Orta derecede ishal.
5000 – 6999 Gebe ve laktasyondaki
hayvanlarda kullan›lamaz .
7000 – 10.000 Gebe hayvanlarda kullan›lamaz .
Toksit elementler: Suda bir çok zehirli
element bulunabilir. Bunlar kurflun, civa,
aluminyum, brom, berilyum, krom,
kobalt, bak›r, iyot, mangonez, molibden
ve çinko gibi elementler olup, hayvanlarda
önemli sa¤l›k sorunlar›na yol açarlar. Bu
elementler ayn› zamanda hayvansal ürünlerde (et, süt ve yumurta) birikinti de yaparlar. Bu toksit elementlerin üst s›n›r düzeyleri afla¤›daki gibidir.

Element
Aluminyum (Al)
Arsenik (As)
Kadmiyum (Cd)
Krom (Cr)
Kobalt (Co)
Bak›r (Cu)
Flor (F)
Kurflun (Pb)
Civa (Hg)
Nikel (Ni)
Nitrat – N (No3)
Nitrit – N (Hno2)
Vanadium (V)
Çinko (Zn)
Selenyum (Se)

Nitrat – Nitrit miktar›: Suda bu elemanlar›n bulunuflu sa¤l›k sorunlar›na yol
açar. Büyük ve küçükbafl ile kanatl› hayvan ve insan içme sular›nda bulunmas›na
izin verilebilen nitrat miktar› s›ras›yla
100,5 ve 45 mg/litre olarak belirlenmifltir.
Suda nitrat miktar› 500 mg/litre düzeyini
aflt›¤› zaman hayvanlarda akut nitrat zehirlenmesi oluflabilir. Kaba yemde bu miktar
%1 NO3 (KM) olarak kabul edilir.
‹yi bir suda pH = 6-8 aras›nda olur. Di¤er yandan normal çevre koflullar›nda içme suyunun ›s›s› da 10-15 0C olmal›d›r.
Hayvanlarda su k›s›tlanmas›n›n etkileri
Böyle bir uygulaman›n sonuçlar› flu flekilde s›ralanabilir
a) Yem tüketimi ve performans düfler.
b) Genç hayvanlarda metabolizma
yavafllar.
c) Canl› a¤›rl›k art›fl› azal›r.
d) Hayvan sinirli ve çok duyarl›, ürkek
olur.

Sütteki ilaç kalıntılarını önlemek
için ilaç uygulanan hayvanlar
sağım yapılan diğer hayvanlardan
ayrılmalıdır.

üzerinde yem tüketimi ve süt verimi azal›r. ‹yi kaliteli suda toplam çözünebilir
(eriyebilir) madde miktar› 2500 mg/litre’den az olmal›d›r.
Kanatl›larda toplam çözünebilir madde
miktar›, 300 mg/litre’yi geçmemelidir.
Mikrobiyolojik standartlar: Suyun temiz ve hijyenik oluflu, hayvan›n sa¤l›k durumunu do¤rudan etkiler. Bu nedenle suyun mikrobiyolojik tetkiki, hem hayvanda
hem de insanda önemli sa¤l›k sorunu oluflturur. Bunun için suda özellikle koliform
bakteri yoklamas› yap›l›r. Sudaki bu tetkitler için dünyada çeflitli standartlar gelifltirilmifltir. Birleflmifl Devletler Çevre Koruma Ajans›na (EPA) göre gelir hayvanlar›n›n suyunda koliform bakteri say›s›
5000/100 ml’yi aflmal›d›r. Ayn› flekilde
ayl›k aritmedik Fecal coliforms yo¤unlu¤u
1000/100 ml’den fazla olmal› , su da E.coli (-) bulunmamal›d›r.
Suda sertlik: Suyun sertli¤i, magnezyum ve kalsiyum tuzlar›n›n konsantrasyonlar›na ba¤l›d›r. Suyun sertli¤i, tuzluluk
ile kar›flt›r›labilir. ‹kisi aras›nda iliflki yoktur. Sudaki sodyum klor’un fazlas› suyun
tuzlulu¤unu verir. Ancak suda Kalsiyum
ve magnezyum düzeyleri yüksek bulunmayabilir. Bu gibi sular yumuflak kabul
edilir. Ço¤u yer sular›n›n sertlik de¤eri
2000 mg/litre’den az olmas› istenir. Normal suyun sertlik de¤erinin 20 mg/litre’den az olmas› istenir.
Salinity, su numunesinde çözünen tuzlar›n miktar›n› ifade eder.

Hayvancılıkta kaliteli suyun önemi
Suyun Önemi

Su, gelir hayvanlar› için önemli bir besin
maddesi olup ya¤s›z vücudun üçte ikisini
oluflturur. Hayvanlar yem almadan uzun
müddet yaflayabilmelerine ra¤men, organizma içerdi¤i suyun 1/10’unu kaybetmesi
halinde ölüm meydana gelir. Tüm metabolizma olaylar› sulu çözeltilerde olufltu¤u
için susuz hayat düflünülemez. Di¤er bir
deyiflle, bütün kimyasal reaksiyonlar sulu
ortamda meydana gelir. Vücuttaki kan,
lenf ve ba¤›rsak s›v›s›n›n bir unsuru olan
su bafll›ca iletim ortam›d›r. Su, hayvan vücudundan azotlu art›¤›n at›lmas›nda hem
eritici hem de tafl›y›c› madde olarak görev
yapar. Vücut ›s›s›n›n düzenlenmesinde de
önemli bir görevi vard›r .
Hayvan vücudunda bulunan su miktar›,
türe, cinse, yafla ve vücuttaki ya¤ miktarlar›na göre de¤iflir. Örne¤in genç ve zay›f
bir s›¤›r›n vücudunda %18 ya¤ ve %59 su
bulunmas›na karfl›n, besi durumu iyi olan
hayvanda ise bu de¤erler s›ras›yla %38
ya¤ ve %49 su olarak belirlenmifltir. Ergin
bir hayvanda su miktar› hemen hemen sabittir. Su miktar›, vücut aktivitesi ile ilgili
olup, kassal dokularda su daha fazlad›r.
Vücutlar›nda yüksek düzeyde su bulunan
genç hayvanlar daha fazla suya gereksinim duyarlar.
Hayvanlarda su ihtiyac› ve bunu etkileyen faktörler
Su ihtiyac› vücuttan idrar, d›flk›, ter ve
solunum yolu ile at›lan su miktar›na eflittir. Gelir hayvanlar›n›n su ihtiyac›, çevre
koflullar›na, hayvan›n yafl›na, fizyolojik
durumuna ve türüne göre de¤iflebilir. Buna göre,
1. Genç hayvanlarda su ihtiyac› artar .
2. Hayvan›n tüketti¤i kuru madde ne kadar yüksek ise su ihtiyac› da o kadar fazlad›r .
3. Kuru Madde’de ham protein miktar›
yükseltikçe su gereksinimi artar .
4. Yemde KM miktar›n›n art›fl›na paralel
olarak mineral maddeler özelikle sodyum,
potasyum, klor miktar›lar› yükselece¤inden su gereksinimi artar .
5. Süt verimi, yumurta verimi yükseldikçe ihtiyaç artar .
6. Çevre ›s›s› yükseldikçe su gereksinimi
yükselir. Çevre ›s›s› 210C’den 320C’ye
ç›kt›¤› zaman su tüketimi %100 artar.
7. Hayvan›n kaybetti¤i ter fazla ise su
ihtiyac› artar. Örne¤in, çal›flan hayvanlarda fazla terleme nedeni ile su kayb› söz
konusu olur .
8. Havada oransal nemlilik düflükse su
gereksinimi artar.
9. Hayvan›n sa¤l›k durumu su ihtiyac›n›
etkiler. Örne¤in ateflli hastal›klarda ishal
gibi durumlarda su ihtiyac› artar .
Süt emen yavrularda su ihtiyac› tükettikleri her kg KM için 6-8 litre, laktasyondaki hayvanlarda ise her kg KM için 4-6 litredir.
Di¤er hayvanlarda ise her kg KM tüketimi için 2-4 litre su hesaplan›r.

Verimli hayvanlar için
dinlenme alanlarının temiz ve
rahat olmasına özen

